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COOKIES
• Vi anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring
af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjeparts cookies. Hvad er
cookies og hvorfor anvendes de? Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller
lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre
statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på
din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle
websites. Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det
muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til
sidens brugere. Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle
data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til
sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

SLET ELLER SLÅ COOKIES FRA I BROWSEREN
•

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed
for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet. Du kan også
afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du
finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal blot være
opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive
mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres
unødig besværlig. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at
der er indhold, du ikke kan få adgang til. Alle browsere tillader, at du sletter dine
cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du
anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

